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Pedidosde indemnizaçãoao
Estadoemtribunalatingem
quase 1 8milmilhõesdeeuros

Valor inclui nove tribunais
administrativos e fiscais
incluindoLisboa mas
deixade fora sete outras
instâncias

Justiça
MarianaOliveira

Os pedidos de indemnização contra
o Estado a correr em nove tribunais
administrativos e fiscais do país atin
gemquase 1 8 milmilhões de euros
Ovalor deixa de fora sete outras ins
tâncias onde não há dados contabi
lizados do valor destes processos O
montante consta do último relatório
daProcuradoria Geral daRepública
Pela primeiravez o documento ava
lia a taxa de sucesso do Ministério
Público MP nadefesados interesses
patrimoniais doEstado emnove tri
bunais que em 2010 e 2011 resulta
ram em 24 condenações do Estado
em 122 processos com indemni
zações que totalizam mais de dois
milhões de euros a cargo do erário
público Ovalor é menos de 1 dos
210 milhões pedidos porcidadãose
empresas nesses processos
Não é de esperar assim que os

1 8 mil milhões de euros de indem
nizaçõespedidasaoEstado emnove
tribunais administrativose fiscais re
sultem emcondenaçõesemmontan
tes semelhantes Contudo o próprio
MPmostra se preocupado como au
mento destas acções emnúmero
em valor dos pedidos e em grau de
complexidade o que sustenta se
no relatório deve levar a uma es
pecial reflexão da intervenção do
principal representante do Estado
Os motivos são diversos mas os

pedidos de indemnização têm sem
prenabase actosou omissõesdaad
ministração pública Exemplo disso
é o cancelamento de um concurso
uma expropriação irregularou o er
ro de ummagistrado numprocesso
judicial casos em que terão de ser
provadososprejuízosmoraisouma
teriais causados ao reclamante
Os perto de 1 8 mil milhões de

euros dizem respeito a acções que
correm na área de intervenção do
Tribunal Central Administrativo do
Sul queabarcaos tribunais especiali
zadosdeAlmada Beja CasteloBran
co Funchal Leiria Lisboa Loulé
PontaDelgada e Sintra
O TribunalAdministrativo do Cír

culo TAC de Lisboa é o que reúne
maisprocessosedemaior valor Éna
capitalque se concentramosminis
térios e outras entidades públicas a

quem sãopedidasas indemnizações
As acções entradas em particular
as acções administrativas comuns
instauradas contra o Estado apre
sentam cada vez mais uma especial
complexidade e dificuldade Os valo
res reclamadossão emalgunscasos
bemsignificativos lê seno balanço
da actividade deste tribunal onde
estão pendentes processoscontra o
Estado novalor demaisde 1 3milmi
lhões deeuros Jáasacções interpos
tas pelo Estado têm um valor subs
tancialmente inferior 3 7milhõesde
euros que no total dos nove tribu
nais sobe para 4 8milhões

Deve ser dada particular atenção
ao aumento das acções de respon
sabilidade civil extracontratual do
Estado 44 em 2008 69 em 2009
76 em 2010 e 104 em 2011 sendo
de sublinhar que se tem a sensação
de que existe uma tendência para
as acções de responsabilidade civil
por actuação dosmagistradose por
morosidade na realização da justi
ça poderemaumentar no decurso
dos próximos anos destaca se no
balanço do TAC deLisboa
OMPaproveita o relatório para la

mentar Têm existidoalgumas difi

culdades de comunicação em par
ticular quando osministérios recor
remàprestaçãodeserviçosexternos
porexemplo deescritórios deadvo
gados paraprepararos elementos
E acrescenta A institucionalização
de novas e mais estreitas formas de
cooperação facilitaria novas meto
dologias de trabalho que poderiam
agilizar emelhorar a defesa do Es
tado Mesmo assim o gabinete do
coordenadordoTribunalCentralAd
ministrativo do Sul uma instânciade
recursoquecorrespondeàsRelações
nos tribunais judiciais realça que o
MP tem defendidocom êxito os in
teresses patrimoniaisdoEstadoeem
percentagensmuito satisfatórias
OMinistérioPúblicoqueixa seain

da da dificuldade em obter elemen
tosmateriaisdas entidadesadminis
trativas para instaurar acções em
nome do Estado e na falta de apoio
técnico para instruir estes proces
sos A grande dificuldade continua
acentrar se na faltadeapoio técnico
permanente de engenheiros arqui
tectos urbanistas topógrafos atenta
a complexidade e a natureza técnica
dasquestõesqueosprocessosde ur
banismo colocam
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